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जास्त पाऊस झाल्यामळेु शतेकरी बाांधवाांसाठी कृषी ववज्ञान कें द्र, सलेसुरा तरे्फ कृवषसल्ला 

 वधाा वजल्यात मान्सूनचे काही भागात वेळेवर तर काही भागात १ ते २ आठवडे उवशरा आगमन 

झाले आह ेव बऱ्याच  शेतकऱ्याांनी त्याप्रमाणे पेरण्यासुद्धा केल्या आहते. १ते ५ जुलै रोजी केलेल्या काही 

पेरण्या दडपल्या गेल्यात.  जुलै मवहन्यात ६५० वममी. पयंत पाऊस झाला असून काही ठठकाणी अवतवृष्टी 

सदशृ वस्थती वनमााण झाली आह.े अश्या आपत्कालीन पठरवस्थतीमध्ये खालीलप्रमाण े वनयोजन करण्याचा 

सल्ला कृवष ववज्ञान कें द्र, सेलसुरा, वधाा तरे्फ देण्यात येत आह.े        

आपत्कालीन पठरवस्थतीमध्ये वपक व वाण बदल 

 सद्य पठरवस्थतीमध्ये शेतकऱ्याांनी सोयाबीन वपकाची लागवड न करता त्याऐवजी सलग तूर वपकाची 

लागवड करावी. यासाठी लवकर पठरपक्व होणारे वाण रु्फले राजेश्वरी, ववपुला, वपकेव्ही तारा, बीडीएन 

७१६ वापरावेत.  

 जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापयंत पेरणी झाली नसल्यास अश्या पठरवस्थतीमध्ये तीळ या वपकाचे एकेटी 

६४ ह ेवाण वापरावे.  

 अवतठरक्त झालेल्या पावसामुळे ऑगस्टपयंत पेरणी लाांबल्यास एरांडीचे वपक घ्यावे. याकठरता ज्वाला, 

ज्योती ह ेसुधाठरत वाण  ककवा सांकरीत वाण दीप्ती (डीसीएच-३२), जीसीएच-५ (एसएचबी-१४५) 

वापरावेत.    

 ऑगस्टच्या पवहल्या पांधरवाड्यात पेरणी लाांबल्यास ओवा (अज्वाइन) वपकाच्या एए-०१-१९, आर-ए-

१-८०, एए-०९-६१ आवण जीए-०१ या सुधाठरत जातींचा अवलांब करावा.   

 जास्त पावसामुळे ज्या शेतकरी बाांधवाांना खरीप मधील वपक न घेता रब्बी मध्ये वपक घ्यावयाचे असेल 

अश्या शेतकरी बाांधवाांनी चालू हांगामात वहरवळीचे वपक म्हणून मूग, धैंचा ककवा बोरू याांची लागवड 

करावी व रु्फलोरा अवस्थेत जवमनीत गाडून घ्यावे.   

 अधा रबी तूर, तीळ, सुयारु्फल या वपकाांची लागवड १५ सप्टेंबर पयंत करता येते. 

 जनावराांना चाऱ्यासाठी मका ककवा ज्वारीची लागवड करता यईेल, मात्र वबयाणे दर वाढवावा व 

लवकर येणारे वाणवनवडावे. 

   

जास्त पावसामुळे उद्भवलले्या पठरवस्थतीत सद्यवस्थतीत शेतात करावयाची काम े

 शेतामध्ये साचलेले पाणी शक्य वततक्या लवकर चर काढून शेताबाहरे काढावे.  

 जमीन कोरडी होताच लवकरात लवकर डवरणी आटोपून घ्यावी जेणेकरून मुळाांच्या भोवती हवा 

खेळती राहील व जास्त पावसामुळे वपकाांची थाांबलेली वाढ जोमात होईल. 

 कपाशी वपकास नत्राचा दसुरा हप्ता डवरणी सोबतच द्यावा.    

 वपक कमकुवत वाटत असल्यास २ टके्क डीएपी ककवा १ टक्का १९:१९:१९ (१०० ग्राम १० लीटर 

पाण्यात) ची र्फवारणी करावी.  

 कपाशी व सोयाबीन वपक कमकुवत वाटत असल्यास प्रवत एकरी २५ ककलो नत्र (युठरया) द्यावा. 
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जास्त पावसामुळे उद्भवलले्या पठरवस्थतीत ककड व रोगाांच ेव्यवस्थापन 

 आद्राता पूरक वस्थती असल्यामुळे वपकाांवरील येणारे रोग व ककडी लवकर ओळखून त्याचे वनदान करावे.  

  सोयाबीन वपकामध्ये मर आवण चारकोल रॉट रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रवतबांधात्मक उपाय म्हणून 

दोन ककलो ट्रायकोडमाा जैववक बुरशीनाशक कुजलेल्या शेणखतामध्ये वमसळून एक एकर क्षेत्रात पसरवून 

मातीमध्ये वमसळावे. 

 कापूस वपकावरील आकवस्मत मर रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रवतबांधात्मक उपाय म्हणून कॉपर 

ऑक्सीक्लोराईड २५ ग्राम अवधक १५० ग्राम युठरया १० वलटर पाण्यामध्ये वमसळून प्रादभुाावग्रस्त 

झाडालगत  साधारण १०० वम.ली. द्रावण पडेल याप्रमाणे बाांगडी पद्धतीने देऊन झाडाचे खोड 

व्यववस्थत दाबून घ्यावे.  

 तूर वपकातील मर रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रवतबांधात्मक उपाय म्हणून दोन ककलो ट्रायकोडमाा 

जैववक बुरशीनाशक कुजलेल्या शेणखतामध्ये वमसळून एक एकर क्षेत्रात पसरवून मातीमध्य ेवमसळावे. 

 भाजीपाला वपकातील मर रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रवतबांधात्मक उपाय म्हणनू दोन ककलो 

ट्रायकोडमाा जैववक बुरशीनाशक कुजलेल्या शेणखतामध्ये वमसळून एक एकर क्षेत्रात पसरवून मातीमध्ये 

वमसळावे. तसेच ५०० ग्रॅम ट्रायकोडमाा कल्चर पाच लीटर पाण्यात वमसळून त्यात रोपे व कां द ५ ते १० 

वमवनटे बुडववल्यावर लागवड करावी.   

 सोयाबीन वपकावरील खोडमाशी (आर्थथक नुकसान पातळी १० टके्क प्रादभुाावग्रस्त रोपे) 

व्यवस्थापनासाठी क्लोराांट्रावनलीप्रोल  १८.५ एस.सी. २ मी.ली. ककवा इवथऑन ५० टके्क प्रवाही १५ 

वमवल. ककवा थायोमेथोक्झम १२.६ टके्क + लॅमडा सायहलोविन ९.५ टके्क @ २.५ वमवल ककवा 

इांडोक्झाकाबा १५.८ ई.सी. ६.६ वमवल ककवा क्लोराांट्रावनलीप्रोल  ९.३० टके्क + लॅमडा सायहलोविन 

४.६० टके्क @ ४ वमवल ककवा बीटासायफ्लूविन ८.४९ टके्क + इवमडाक्लोप्रीड १९.८१ टके्क@ ७ वमवल 

वरील पैकी कुठलेही एक ककटकनाशक प्रवत १० लीटर पाण्यात वमसळून र्फवारणी करावी.  

 चक्रीभुांगा (आर्थथक नुकसान पातळी रु्फलोरयापुवी ३ ते ५ चक्रीभुांगा प्रवत मीटर ओळ) ककडीच्या 

व्यवस्थापनासाठी क्लोराांट्रावनलीप्रोल  १८.५ एस.सी. ३ मी.ली. ककवा इवथऑन ५० टके्क प्रवाही १५ ते 

३० वमवल. ककवा थायोमेथोक्झम १२.६ टके्क + लॅमडा सायहलोविन ९.५ टके्क @ २.५ वमवल ककवा 

इांडोक्झाकाबा १५.८ ई.सी. ६.६ वमवल ककवा क्लोराांट्रावनलीप्रोल  ९.३० टके्क + लॅमडा सायहलोविन 

४.६० टके्क @ ४ वमवल ककवा बीटासायफ्लूविन ८.४९ टके्क + इवमडाक्लोप्रीड १९.८१ टके्क@ ७ वमवल 

प्रवत १० लीटर पाण्यात वमसळून र्फवारणी करावी. 

 


